
 
 

Informativo 06/2018  

SEMINÁRIO FINTECHS:  

NOVAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS PARA SEU NEGÓCIO 

 

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, por meio do Departamento 

da Micro, Pequena, Média Indústria e Acelera FIESP, realizou ontem, 21/08, o 

Seminário “Fintechs – Novas Soluções Financeiras para seu Negócio”, que 

contou com a presença de 410 participantes presenciais e online. 

 

Na abertura do evento, apresentamos 

uma pesquisa inédita sobre as 

“Fintechs – Alternativas aos Bancos 

Tradicionais” que teve a participação 

de mais de 390 indústrias de 

transformação, confira o estudo 

completo, clique aqui. 

 

 

 

O evento contou com mais 26 palestrantes que 

debateram e apresentaram: tendências e perspectivas 

no Brasil e no Mundo; a importância da regulamentação 

para benefício do atendimento às empresas; soluções 

de crédito, investimento e entre outras para os negócios 

das micro, pequenas e médias indústrias. 

 

Compartilhamos, as apresentações disponibilizadas pelos palestrantes, acesse 

aqui  

 

Em paralelo, ao Seminário, promovemos a rodada 

de atendimento “Conexão Empresas-Fintechs”, uma 

ação interativa para as empresas conhecerem as 

soluções de 15 Fintechs das áreas de crédito, 

investimento, meios de pagamento, antecipação de 

pagamentos, gestão de recebíveis, gestão 

financeira, seguro de crédito, cobrança de vencidos, 

recuperação de crédito, e câmbio comercial e turismo. 

 

https://bit.ly/2MLDifl
http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/seminariofintechs/
http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/seminariofintechs/


 
 

Esta Conexão registrou 113 atendimentos realizados, um recorde de 

interação entre empresas e fintechs, nas soluções financeiras e de crédito. 

 

Veja aqui, a matéria completa sobre o evento publicada no site da Fiesp e confira 

como foi o evento. 

 

Queremos que as nossas indústrias conheçam ao máximo as oportunidades que 

as Fintechs estão apresentando ao mercado, utilizem em seus negócios, como 

uma nova alternativa de soluções financeiras, em especial, para o crédito e o 

investimento.  

 

E, continuaremos a construir esse novo caminho de soluções alternativas para 

ampliar e potencializar o acesso ao crédito as nossas indústrias.  

 

Atenciosamente, 

 

Sylvio Gomide 

Diretor Titular do 

Departamento da Micro, Pequena,  

Média Indústria e Acelera FIESP 

http://www.fiesp.com.br/noticias/para-765-dos-empreendedores-fintechs-sao-boas-ou-excelentes-aponta-pesquisa-apresentada-em-seminario-na-fiesp/

